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REIS 15 DAGEN DOOR AUTHENTIEK ABRUZZEN  

 
 

Kom naar de Abruzzen, een mooie Italiaanse regio die wel een van de best bewaarde geheimen van Italië is! 
De regio staat bekend als de groenste van Italië, en is de perfecte plaats om een vakantie door te brengen als  
u houdt van de natuur en het buitenleven. Er zijn hier veel wandel-, fiets-, en bergklimactiviteiten om te doen, 
want meer dan twee derde van het landschap bestaat uit bergen. De hoofdstad L'Aquila is een Middeleeuwse 
ommuurde stad gelegen in de vallei van de Rivier Aterno en omgeven door de schilderachtige Apennijnen. 
 
We vinden hier enkele van de best bewaard gebleven Middeleeuwse stadjes van het land! 
Enkele van de mooiste om te bezoeken zijn Castel del Monte en Santo Stefano di Sessanio, gelegen in  
het Gran Sasso Nationale Park, aan de voet van de Apennijnen. De hoofdstad van de regio is L'Aquila,  
waar veel culturele bezienswaardigheden te vinden zijn.  
 
Verblijf 3 nachten in een luxe “Agriturismo” met zwembad, een mix van kunst, cultuur en een overheerlijke 
keuken. De maaltijden worden op basis van lokale biologische producten klaargemaakt. U kunt er zelf verse 
pasta maken. Of zalig ontspannen door een heerlijke massage.  
Perfect gelegen in de driehoek tussen Bologna, Modena en Ferrara.  
 

         
 
Verblijf 4 nachten in dit charme hotel dat ligt in de heuvels van Chieti nabij Pescara.  
De geschiedenis van het Castello gaat terug naar 1600. In de antieke keuken wordt het ontbijt geserveerd.  
Het Castello laat u een vakantie beleven in een sfeer van de rust van vroege tijden, maar met het comfort  
van nu. Het heeft een heerlijk zwembad. U kunt ter plaatse deelnemen aan een (wijn) proeverij. 
Denk aan een wandeling in het Majella park of een diner op een “ Trabocco” aan zee, zeer exclusief.  
In de omgeving zijn diverse middeleeuwse plaatsen, zoals Guardiagrele, Roccascalegna met kasteel.  
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Tot een paar decennia geleden was Abruzzen een vrij arme regio, totdat het toerisme groeide en  
de landbouweconomie groot werd. Wijn werd een groot exportproduct, voornamelijk uit het gebied 
Montepulciano d’Abruzzo. Hier vinden we een van de meest geëxporteerde DOC wijnen in Italië! 
 
Het is een must om enkele van de traditionele gerechten van Abruzzen uit te proberen. Proef de rijke,  
volle smaak van het beroemde gerecht ‘Spaghetti alla Chitarra’. Dit is spaghetti met een huisgemaakte 
tomatensaus en vleessoorten als varken, gans of lam. Lam is een populaire vleessoort vanwege de vele 
schapen die op de hoger gelegen delen van Abruzzen grazen, maar zodra u dichterbij de kust komt,  
komt vis steeds vaker terug op het menu!  
 
Verblijf een paar dagen aan zee op een van de mooiste zeer onbekende eilandjes. De reis naar de eilanden 
duurt ca. 2 uur, dit is op zich al heerlijk en als u geluk heeft kunt u dolfijnen tegen komen.  
Er worden geen auto’s toegelaten op deze “ Parchi Marini” natuurparken aan zee. Een en al leven onder 
water, met snorkel en duikbril kijkt u uw ogen uit!  
 
 

 
 
 
Verblijf 4 nachten in Parco Nazionale Majella in een prachtig landhuis met zwembad,  
gevestigd in een voormalig verdedigings-fort op wandelafstand van Pacentro.  
De stad Sulmona ligt vlakbij en is de geboortestad van Ovidius.  
Ook de plaatsjes Tocco da Casauria, Caramanico Terme en San Valentino zijn een bezoek waard.   
Verder kunt u er kanoën, mountainbiken of  een lokale wolvenopvang bezoeken.  
Of een wandeling maken langs de eremi, de verlaten kluizenaars kloosters. 
 

          
 
 
Vanuit deze laatste accommodatie kunt u in 2 uur tijd de luchthaven van Rome bereiken.  
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